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Avtorica križanke: Natali Panič Nardin

VODORAVNO

4 | Viseča in koničasta ledena tvorba na 
robovih streh in v zaledenelih slapovih, nastala 
pri zmrzovanju kapljajoče vode.
9 | Priljubljena dejavnost na snegu.
11 | Potrebujemo jo pri kidanju snega.
12 | Najnižjo izmerimo pozimi.
13 | Tanka, ledena obloga, ki se naredi v mrazu 
na cestišču.

NAVPIČNO

1 | Pojav, ko se temperatura zniža pod 0° C 
in zemlja zmrzne.
2 | Gmota ledu, nekaj jih je na Nanosu.
3 | Uporabimo jo za obmetavanje.
5 | Priljubljen topel napitek iz čokolade.
6 | Mož iz snega.
7 | Vrhnje oblačilo, ki nas ščiti pred mrazom.
8 | Pokrivalo.
10 | Da nas ne zebe v roke, si nadenemo …

KRIŽANKA | ZIMA, ZIMA BELA
 
Vabljeni k odkrivanju gesel zimske križanke in k sodelovanju v nagradni igri, v kateri iščemo 
nagradno geslo, ki ga dobite tako, da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Nagradno geslo 
pošljite do 10. februarja 2022 na elektronski naslov vipavski.glas.krizanka@gmail.com in se 
potegujte za nagrado, ki jo podarja podjetje Fama Vipava. Namignemo vam, da iščemo ime 
športa. Uspešno reševanje križanke!
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OBČINA

Izza občinskih zidov
Povzetek decembrske seje
Na dnevnem redu zadnje seje v letošnjem 
letu je bilo devet točk, ki so jih svetniki 
soglasno podprli, kot so tudi potrdili za-
pisnik prejšnje seje ter poročilo o izvajanju 
sklepov. V tretji točki dnevnega reda so 
sledila vprašanja in pobude svetnikov. 

Zaželeli so si »nepolitičen« odgovor v zve-
zi z geodetsko meritvijo v Podbrju, predla-
gali so izvedbo izredne seje pred drugim 
branjem proračuna v zvezi z odprtimi 
tožbami in inšpekcijskimi postopki, ki se 
nanašajo na Občino Vipava, vprašali so, 
kaj namerava Občina narediti v zvezi s po-
drtim zidom na cesti Podnanos – Nanos, 
izrazili so željo, da po povišanju višine so-
financiranja vrhunskega športa med mla-
dimi ter podaljšanja termina testiranja s 
hitrimi testi v Vipavi. Zanimala jih je tudi 
proga za spust s kolesi v Podragi, situacija 
z odkupom objekta »stare Vinarske«, še 
enkrat pa so vprašali, kako je s končno re-
alizacijo proračuna v letu 2021. Zanimale 
so jih vetrne zaščite na hitri cesti, širine 
ceste med Vipavo in Vrhpoljem, ponovno 
so pozvali k postaviti kandelabrov javne 
razsvetljave na Gradišču, k vzpostavitvi 
enosmerne ceste v Cankarjevi ulici, pre-
dlagali so, da bi razširili parkirišče pod 
Turo, da bi našli prostor za parkirišče za 
avtodome ter da bi namestili prikazoval-
nike hitrosti na lokalni cesti proti Zemonu. 

Sledilo je ponovno prvo branje Odloka o 
proračunu Občine Vipava za leto 2022. 
Predvideni skupni prihodki v letu 2022 
znašajo 8.292.298 €, medtem ko skupni 
odhodki znašajo 11.954.798 €. Povečujejo 
se prihodki iz naslova razvitosti občin, 

zmanjšujejo pa se kapitalski prihodki ter 
prihodki iz LAS-a. Od prvega predloga se 
odhodki povečujejo za 600.000 €. Po se-
stanku s svetniškimi skupinami je župan 
uskladil določene investicijske postavke, 
ki so bile dodatno vključene v proračun, 
med katerimi so bile natečaj za preno-
vo Kulturnega doma, nadaljevanje del na 
objektu Glavni trg 1, razširitev vrtca, ki je 
predvidena v letu 2023-24, nakup in ure-
ditev parcel za industrijsko cono, ureditev 
Trga Ljubezni v Vrhpolju, postavitev ploč-
nika proti Gradišču, vodohram in vodovod 
na Gočah ter projektna dokumentacija za 
razširitev parkirišča pod Kampom Tura. 
Vsaka Krajevna skupnost bo imela po-
novno na voljo 10.000 €, s katerimi bo 
razpolagala sama. Občina se namerava 
zadolžiti za 2.000.000 €. Odbori so se s 
predlaganim predlogom proračuna stri-
njali. Svetniki so nato podali komentarje 
k proračunu. Nekateri se niso strinjali s 
predvideno višino investiranja v Glavni 
trg, drugi so poudarili, da želijo vedeti, 
kako bo s taktičnim pristopom za bolj-
šo realizacijo, poudarili pa so tudi, da bo 
potrebno izvesti pogovore glede vsebin 
predvidenega novega kulturnega doma 
ter medgeneracijskega centra. Odlok je 
šel v glasovanje: 15 svetnikov je bilo ZA, 
eden je bil proti, eden pa je bil vzdržan. S 
tem je Občinski svet potrdil, da je Odlok o 
proračunu Občine Vipave za leto 2022 pri-
meren za drugo branje.

V naslednji točki je Občinski svet sezna-
nil s Sklepom o letnem načrtu ravnanja z 
nepremičnim in premičnim premoženjem 
Občine Vipava. Sklep je že bil obravnavan 
na novembrski seji, v tem branju pa so 

vnesli nekaj tehničnih popravkov, dodali 
pa so tudi nekaj zemljišč, ki jih nameravajo 
kupiti oziroma prodati. 

V šesti točki so po skrajšanem postopku 
obravnavali Odlok o spremembah Odloka 
o ustanovitvi javnega podjejta Komunalno 
stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina, s 
katerim so dodali dve novi postavki de-
javnosti, med katerimi so ‚Storitve za ra-
stlinsko pridelavo‘ ter ‚Spremljajoče sto-
ritvene dejavnosti v vodnem prometu‘, 
kar praktično pomeni vzdrževanje nama-
kalnih sistemov ter urejanje plovnosti po 
rekah. Svet je predlog spremembe odloka 
soglasno potrdil.

V sledeči točki je Svet obravnaval Sklep 
o imenovanju predstavnika v Svet zavo-
da Otroški vrtec Ajdovščina. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja je zaradi poteka mandata doseda-
njim članom Sveta izdala poziv in prejela 
predlog kandidatov. Občinski svet je z 12 
glasovi za in 2 proti imenoval predlagane-
ga Andreja Stegića za predstavnika v Svet 
zavoda Otroški vrtec Ajdovščina.

V predzadnji in zadnji točki so obravnavali 
Sklep o odvzemu statusa javnega dobre-
ga v Dupljah ter Sklep o prodaji dela iste 
nepremičnine v Dupljah. Občina Vipava 
je ocenila, da del parcele, ki je namenjen 
prodaji, zanjo ni vitalnega pomena, zaradi 
česar je predlagala, da se nepremičnina 
odsvoji. Svetniki so soglasno podprli od-
vzem statusa javnega dobra nepremični-
ne v skupni izmeri 256 m2 ter prodajo dela 
nepremičnine v skupni izmeri 55 m2. 

Luka Lango

Prva polnilnica v 
Vipavi
O gradnji novega parkirišča v Vipavi 
Frnaža II smo pisali že v prejšnjih števil-
kah. Z izgradnjo je občina pridobila 48 
novih parkirnih mest za avtomobile, 4 
parkirna mesta za motorje ter 2 parkirni 
mesti za električna vozila. Parkirni mesti 
sta locirani ob ekološkem otoku na zaho-
dnem delu novega parkirišča. 

Konec leta 2021 je bila tako postavljena 
prva javna električna polnilnica v občini, 
postavilo jo je podjetje Petrol d. d. Gre za 
t. i. običajno polnilnico za električna vozi-
la Etrel INCH DUO z dvema vtičnicama, ki 
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OBČINA

omogoča varno polnjenje dveh vozil hkra-
ti. Za polnjenje vozila potrebujete svoj ka-
bel, moč polnjenja na posamezni vtičnici 
pa je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno 
od tipa vozila. 

Petrolove e-polnilnice se lahko uporablja 
na dva načina.

• Kot polno registriran uporabnik. Na voljo 
v aplikaciji OneCHarge ter z uporabo fizič-
ne ali poslovne kartice elektromobilnosti. 
Možnost je namenjena vsem, ki polnilni-
ce uporabljate redno, saj boste zgolj tako 
lahko uživali v vseh prednostih storitve. 
Svoj avto boste lahko polnili ugodneje, 

zraven pa spremljali še svoje transakcije, 
zgodovino uporabe ter optimizirali pol-
njenje – v aplikaciji poiskali zgolj priključ-
ke, ki so kompatibilni z vašim vozilom. 

• Kot začasno registriran uporabnik. Na 
voljo v aplikaciji OneCharge. Možnost je 
namenjena vsem, ki svoje e-vozilo polnite 
zgolj občasno, ob uporabi pa želite ostati 
anonimni. 

Cena polnjenja je v skladu z aktualnim ce-
nikom polnjenja Petrol, za polnilnico na 
Frnaži II pa velja po ceniku za polnjenje na 
priključkih z nazivno močjo do 22 kW. Pri 
polni registraciji ta znaša 0,25/kWh, pri 

začasni registraciji pa 0,30 €/kWh. 

Hiter izračun pokaže, da nas 100 kilome-
trov z električnim avtom, napolnjenim na 
polnilnici z močjo 22 kW, ob povprečni po-
rabi 17 kWh stane 4,25 €, medtem ko je ta 
cena pri dizlu precej višja - 7,68 € ob pov-
prečni porabi slovenskega avtomobila v 
2019 kot jo navaja SURS. 

Primer: Renault Zoe letnik 2020 z 52 kWh 
baterijo napolnimo do 90% v slabih treh 
urah. 

Celoten cenik je dostopen na https://
www.petrol.si/na-poti/e-mobilnost/jav-
ne-elektricne-polnilnice/cenik-polnjenje.

Ureditev dvorišča pri Lavričevi knjižnici
Ob zaključku leta 2021 so zahvalju-
joč donaciji direktorja BIA Separations 
– Sartorius Aleša Štrancarja v višini 
31.654,43 € uredili dvorišče pri Lavričevi 
knjižnici, ki je več let služilo kot igrišče 
nekdanjega vrtca, zunanje površine knji-
žnice, v zadnjem obdobju pa spet kot igri-
šče za potrebe Hiše otrok Vipava. Stanje 
dvorišča je bilo v nezavidljivem stanju in ni 
ustrezalo normativom za izvajanje pouka 
otrok ali bilo varno za izvajanje kakršnih 
koli aktivnosti. 

Zasnova ureditve izhaja iz prostorskih 
omejitev, saj je celotno dvorišče ograjeno 
z okoliškimi stavbami. Trikotnemu dvori-
šču, do katerega je mogoč dostop preko 
zunanjih stopnic, dveh notranjih vhodov 
ter z vzhodne strani s ceste, so določili 
zunanji rob s pranimi ploščami. Vanj so 
umestili travnato okroglino, na katero so 
pritrdili večje multifunkcijsko igralo ter 
peskovnik. Travnata površina bo prekri-
ta z varovalno gumo. Vmesni prostor so 
zapolnili s prodcem, na severni rob so 
ob objekt umestil lijak, ob katerem je tudi 
prostor za smeti, na južnem robu pa so 
obstoječo trto privezali na novo pergolo, 

ki bo služila kot senčilo v poletnih dneh. Ob 
pergoli je postavljena manjša gredica, ki 
bo omogočila zasaditev vrtnin in bo hkrati 
služila kot izkustveno učenje za otroke. V 
sklopu ureditve so zamenjali tudi vhodno 
ograjo, dodali pa so še notranjo ograjo, ki 
zamejuje igrišče od ostalih površin. 

S pomočjo velikodušne donacije gospoda 
Štrancarja je dvorišče postalo urejen pro-
stor, ki bo nudil varno igranje varovancem 
Hiše otrok Vipava, hkrati pa to ne bo zgolj 
igrišče, temveč zunanja površina, ki bo na 
razpolago celotnemu objektu in bo smi-
selno dopolnjevala programske vsebine 
le tega.

Zaključena so najnujnejša dela 
revitalizacije lipovega drevoreda
Skladno z obveznostmi, ki jih občini nala-
ga Zakon o cestah, in v skrbi za kulturno 
dediščino in naravne vrednote, so se v 
sodelovanju Občine Vipava z ZVKDS, DRSI 
in vzdrževalcem državnih cest Kolektor 
CPG d. o. o. v dvostranskem lipovem dre-
voredu v Vipavi ob regionalni cesti II. reda 
Razdrto-Ajdovščina konec leta 2021 za-
ključila najnujnejša redna vzdrževalna 

in sanacijska dela za izboljšanje stanja 
dreves in pojavnosti drevoreda, ki je bil 
kot prostorska ločnica med historičnim 
jedrom in odprtim prostorom na 800 m 
dolgem odseku ceste skozi Vipavo zasa-
jen leta 1936.

Glede na izpostavljenost drevoreda de-
javnikom, kot so obremenitve zaradi 
prometa in ukrepov, povezanih z njim, 
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Vzpostavitev namakalnega sistema v občinah Ajdovščina in 
Vipava
Po šestih letih predpriprav z izdelavo pri-
merjalnih variant in študij se v občinah 
Ajdovščina in Vipava vzpostavlja nama-
kalni sistem. 

Namakalni sistem bo lastnikom kmetijskih 
zemljišč na območju zgornje Vipavske do-
line omogočil oskrbo z vodo za namakanje 
in oroševanje kot podporo pri prepreče-
vanju zmrzali. Z vse večjimi vremenskimi 
ekstremi (zmrzali, visoke temperature, 
vse daljša sušna obdobja) je kmetovanje 
vedno bolj oteženo (zmanjšan pridelek, 
uničenje celotnega pridelka). 

Zakaj Vogršček?
Namakalni sistem iz zajezitve Vogršček je 
realno izvedljiv v naslednjih šestih letih. 
Zadrževalnik je že zgrajen, je realno izve-
dljiv (čas, sredstva, prostorska umestitev) 
in je finančno najboljša rešitev. Vogršček 
je bil zgrajen med leti 1985 in 1989, v teku 
je sanacija.

Poleg Vogrščka so v sodelovanju z za to 
usposobljenimi strokovnjaki (hidrologi, 
pravniki, urbanisti) pregledali še nasle-

dnje rešitve: voda iz reke Vipave, nove 
akumulacije (Košivec, Vrnivec, Pasji Rep 
…), podzemna voda (vrtine).

Zakonodaja določa pogoj za vzpostavi-
tev sistema, to je podpis pogodb s strani 
lastnikov zemljišč, da bodo sistem upo-
rabljali – v obsegu 67 % površin poten-
cialnih za namakanje. Namakalni sistem 
bo pokril območja, kjer bodo podpisane 
pogodbe z lastniki. Po podpisih pogodb 
med lastniki in občino bo sledila priprava 

gradbenih posegov, naravnih dejavnikov, 
človekovega poseganja idr., ki neposre-
dno vplivajo na rastiščne razmere ter s 
tem vitalnost dreves in stanje drevoreda, 
le-ta ni bil več v zavidljivem položaju, saj 
so bila drevesa, tudi zaradi nestrokovne-
ga pristopa rednega vzdrževanja svetle-
ga profila ceste, poškodovana in v slabem 
zdravstvenem stanju, nekaj dreves pa je 
bilo tako poškodovanih, da so bila celo 
nevarna za okolico. 

Na podlagi analize poškodb dreves so 
po Strokovnem mnenju o stanju dreves 
in predlogu ukrepov, izdelanem v skladu 
s kulturno varstvenimi pogoji in soglas-
jem ZVKDS ter smernicami Prometnega 
inšpektorata RS, izvedli najnujnejša dela 
za izboljšanje stanja dreves in pojavnosti 
drevoreda z odstranitvijo močno poško-
dovanih in odmrlih dreves. Tako so zasa-
dili nadomestne višje sadike drevorednih 

dreves navadne lipe, izvedli negovalne 
arboristične ukrepe za oblikovanje kro-
šnje drevesa, oblikovali profil krošnje, 
izvedli čiščenje in redčenje krošnje, raz-
bremenili krošnje z obžagovanjem in ob-
rezovanjem s tal ali z dvigalom ter sanira-
li debelne drevesne rane za zaščito pred 
vdori škodljivcev.

Z izvedenimi deli so drevesne krošnje raz-
bremenili, s čimer se je izboljšala stabil-
nost dreves, kar je še posebej pomembno 
zaradi lokalno prisotne močne burje, od-
pravili so najbolj kritične dejavnike z ne-
posrednim vplivom na pojavnost drevore-
da in stanje dreves v njem. Z odstranitvijo 
odmrlih dreves in vejevja se je izboljšala 
varnost udeležencev v prometu, zasadi-
tev nadomestnih dreves pa je drevored 
pomladila in mu dala dodaten zagon, da 
bo z leti, kot ena izmed značilnejših do-
minant našega prostora, dosegala še bolj 

estetski in doživljajski učinek z izrednim 
krajinsko oblikovanim in pričevalnim po-
menom.
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dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in 
zagotavljanje financiranja izgradnje. Po 
zavezi o uporabi sistema s strani lastni-
kov zemljišč bo sledila priprava projektne 
dokumentacije.

V Občini Vipava si prizadevamo, da tudi 
druge postopke že vzporedno vodimo, saj 
bomo le tako izpolnili zahtevane roke za 
pripravo dokumentacije in pridobitev so-
financiranja. 

Načrtovani namakalni sistem
Iz črpališča v Vogrščku bo potekal pri-
marni cevovod, ki ga bodo večinoma vo-
dili po ali ob obstoječih poteh. V zgornjo 
Vipavsko dolino bodo vodo, tako kot v 
mnogih primerih namakalnih sistemov 
v Sloveniji in tujini, črpali s pomočjo ele-
ktrične energije. Strošek za lastnika bo 
sestavljen iz fiksnega dela na hektar in iz 
variabilnega dela (glede na porabo vode).

V občini Vipava je načrtovanih pet nama-
kalnih polj in sicer Log – Zemono (452 ha), 
Slap I (143 ha), Slap II (91 ha), Vipavsko po-
lje (105 ha) in Manče – Podnanos (200 ha) 

s potencialno površino za namakanje 754 
ha in potencialno površino za protislan-
sko zaščito. Projektantska ocena investi-
cije za občini Ajdovščina in Vipava skupaj 
je dobrih 32 mio EUR (brez DDV).

Ocenjuje se, da bo fiksni letni strošek za 
vzdrževanje namakalnega sistema med 
35 in 65 €/ha, variabilni del pa bo znašal 
okoli 0,12€/m3 porabljene vode v odvi-
snosti od električne energije. Več kot bo 
uporabnikov sistema, nižja bo cena za 
posameznika. 

Aktivnosti
V februarju 2022 so predvidene delavnice, 
kjer bomo projekt predstavili lastnikom 
zemljišč, predvidenih za namakanje. Do 
sedaj je bil koncept namakalnega sistema 
predstavljen večjim pridelovalcem v obči-
ni, ki so ga pozitivno sprejeli in ga uvideli 
kot edino možnost pri razvoju pridela-
ve kmetijskih rastlin glede na podnebne 
spremembe.

Doprinos namakanja je pri kmetijski pri-
delavi tolikšen, da je ni rastline, ki ne bi 

prenesla ekonomike namakanja. Z vzpo-

stavitvijo namakalnega sistema bomo 

ohranili kmetijstvo in mu omogočili ra-

zvoj. Vrednost kmetijskih zemljišč se bo 

zaradi možnosti namakanja in večje pri-

delave na njih povečala.

Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu
Občane pozivamo, da v obdobju, ko se izvajajo dela zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Vipava-Vrhpolje, upoštevajo s semaforjem 
urejen prometni tok ali pa uporabijo urejen obvoz čez Duplje in NE uporabljajo poljskih poti, saj te niso namenjene tovornemu in 
osebnemu prometu, temveč zgolj dostopu do kmetijskih zemljišč.

Brezplačni prevozi za starostnike v letu 2021
Občina Vipava je v sodelovanju z zavodom 
Zlata mreža od 20. aprila 2021 začela 
izvajati projekt Prostofer, ki je prosto-
voljski projekt za mobilnost starejših. Od 
takrat do konca leta 2021 je bilo opravlje-
nih 133 brezplačnih prevozov, katere je 
opravilo 9 prostovoljcev. Vsak prostovo-
ljec je povprečno opravil po 15 prevozov, 
nekateri pa celo 30. Z vozilom je bilo pre-
voženih 11.242 km. Največ prevozov je bilo 
opravljenih v bolnišnico (62) in zdravstve-
ni dom (56), ostali prevozi so bili v trgovi-
no (8), v lekarno (3), v dom upokojencev (2) 
in na Upravno enoto (2). 

Električni avtomobil, s katerim se opra-
vljajo prevozi, je skorajda vsak dan za-
seden, včasih z njim naredijo tudi po več 
prevozov dnevno. Prostovoljci, ki vozijo 
starostnike po zdravniško pomoč in po 
drugih opravkih, opravljajo neprecenljivo 
delo, ko z veseljem pomagajo, da jih pri-
peljejo do vrat zdravstvenih ustanov, jim 
nudijo prijazno pomoč pri vstopu v zdra-
vstveni center oziroma do pulta za prija-

vo, saj se zavedajo, da se mnogi sami ne 
znajdejo najbolje in se počutijo bolj varne, 
ko jih nekdo spremlja. 

Župan se je konec leta 2021 prostovoljcem 
v imenu občine in uporabnikov zahvalil za 
opravljanje plemenitega dela, ki ga opra-
vljajo za občane, ter jim voščil vse dobro v 

novem letu 2022. 

Starostnike, ki potrebujejo take prevoze, 
naprošamo, da za te prevoze pokličejo 
izključno v klicni center Postoferja na tel. 
številko 080 1010 vsaj tri dni pred želenim 
prevozom.

Majda Sever, občinska uprava

Župan s prostovoljci – vozniki Prostofer
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Slikovita in praznična Vipava
Krajevna skupnost Vipava je tudi v to-
kratnem prazničnem decembru povabila 
krajane, da uredijo jaslice in jih ponudijo 
na ogled domačinom in obiskovalcem. 
Pripravili so zemljevid, na katerem so 
označene točke, kjer si je mogoče jaslice 

ogledati. Odzvalo se je veliko krajanov 

in njihovih družin, društev in organizacij. 

Tako več kot 90 postavitev jaslic krasi naš 

kraj in nekaj utrinkov si lahko ogledate 

tudi na fotografijah. 

Tudi v drugih krajih naše občine so se ble-

ščali prazniki v božičnem razpoloženju in 

jaslicah. Hvala vsem, ki ste pričarali topli-

no in vzbudili upanje tudi v teh neprijaznih 

časih.
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Zanimivost iz naše 
preteklosti
Fotografijo nam je poslala Magda Rodman 

in pripisala:

»Pri brskanju po starih fotografijah sem 

v našem hišnem arhivu našla fotografijo 

iz leta l947, ki prikazuje, kako je vipavska 

mladina z „udarniškim delom“ na Nanosu 

gradila apnenco ali žgala apno. Apno se 

takrat ni prodajalo v prosti prodaji kakor 

danes. 

Na fotografiji so takrat živeči Vipavci in 

Vipavke: Slavka Bavčar, Ivanka Božič, Vida 

Černigoj, Ada Kodelja, Olga Štanc, Marjan 

Kete,, Cveto Škapin, Franc Puc, Ciril Škapin, 

Lado Fabjan, Emil Jamšek. Fotograf pa je 

bil Lado Batič.«

Erzeljski razgledi in pogledi
Slemenska lega vasi Erzelj ponuja razgled 
na vse strani neba skorajda iz vseh zasel-
kov ali njihove bližine. Malodane vsaka 
hiša ima lepe poglede na okolico v naravo. 

Najlepši razgled zagotovo ponuja Tabor. 
Ko se sprehodimo okoli cerkve sv. Mihaela, 
sežejo pogledi proti severovzhodu čez 
Trnovski gozd in Nanoško pogorje, proti 
jugovzhodu vidimo Vipavska brda in še 
dalje proti Vremščici proti jugu in zahodu 
na Kras in še čez do morja ter italijanskih 
Dolomitov.

Pogledi so prelepi v vsakem letnem času, 
kot tudi v vsakem času dneva velikokrat 
pa so zares izjemni. Za domačine so po-
gledi na širšo okolico nekaj vsakdanjega in 

povečini njihova privlačnost ostane neo-
pažena. Pa vendar gre za dragocenost, ki 
nam jo ponuja naše bivalno okolje. V ko-
likor jo »izkoristimo«, nam lahko polepša 
življenje. Lepi, nemalokrat čudoviti pogle-
di na pokrajino in lepo naravo blagodejno, 
vplivajo na naše počutje.

Naj se novo leto začne in odvija s čim več 
lepimi pogledi in skrbnim ter odgovornim 
ravnanjem do narave in seveda do sočlo-
veka.                                          Tatjana Rener
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Knjigobežnica na Erzelju

Kaj oziroma kje bi bil človek brez knjige? 
Verjetno bi ostal kje v kameni dobi tako 
po znanju in intelektualnosti kot književ-
nosti. Da je branje in čuvanje knjig še kako 
pomembno, se na Erzelju več kot zaveda-
mo. V ta namen je že pred leti v avtobusni 
čakalnici pri stari šoli našla mesto naša 
“knjigobežnica”. V samem začetku je bil 
to samo mali poličnik, na katerem je bilo 
le nekaj knjig, a te so se sčasoma začele 
nabirati in že je bila potrebna adaptacija 
cele čakalnice. A kot vedno se je zatikalo 
pri sredstvih za obnovo. Tako je ideja zo-
rela naprej, knjigobežnica pa se je vedno 
bolj bogatila. Vse več je bilo dobrih ljudi, ki 
so nam podarili knjige in tudi nekaj rablje-
ne opreme. Vedno več Erzeljcev in popo-
tnikov je zahajalo vanjo in si izmenjevalo 
literaturo vseh zvrsti. Marsikdo je ob tem 
predstavil tudi zamisel, kako bi sam pro-
stor lahko uredili. 

Tako smo leta 2021 končno pridobili dovolj 
sredstev za izpolnitev dolgoletne želje. 
Prej odprta in prepišna čakalnica je dobi-
la nova steklena vrata, tlak smo obložili 

s ploščicami, za pravo vlažnost zraka pa 
skrbi zidni zračnik. Knjigobežnica je sedaj 
tudi veliko svetlejša, saj smo jo v celoti 
prebelili. Nabavili smo knjižne regale v te-
mno hrastovi barvi, na katere smo posta-
vili knjige ter uredili bralni kotiček. 

Sedaj Erzeljci uživamo v branju in izme-
njevanju najrazličnejših knjig, celo kaset in 
CD-jev z glasbo in filmi. 

Za prihodnost imamo že veliko idej, kako 
še dodatno oplemenititi našo “knjižnico”. 

Želimo si, da bi postala tudi majhna turi-
stična točka, kjer bi našli vse informacije 
o Erzelju, naši pohodni poti 'Med zaselki in 
studenci' ter naših ponudnikih. Na streho 
bi postavili sončne kolektorje, s kateri-
mi bi pohodnikom in popotnikom nudili 
možnost polnjenja baterij vseh naprav, 
mogoče celo e-koles, e-motorjev in e-av-
tomobilov. A to so ideje, ki bodo zorele do 
naslednjič. 

Pri zidanju, postavitvi ter ureditvi knjigo-
bežnice so prispevali obilo truda, energije 
in dobre volje mnogi Erzeljci, prijatelji in 
donatorji. Ob tej priložnosti bi se rad vsem 
in vsakemu posebej iz srca zahvalil. V tej 
naši mali hišici ste pustili velik pečat. 

Obenem pa naj vas povabim, da zavijete 
do nas in si izmenjate kakšno knjigo, obi-
ščete kakšnega vinarja, se sprehodite po 
naši pešpoti ter tako lepo preživite svoj 
dan na Erzelju.

Aleš Kobal, predsednik KS Erzelj

Gočani opravljali decembrski izziv
Krajevna skupnost Goče je za svoje so-
krajane pripravila decembrski izziv z de-
vetimi nalogami. Sodelujoči so morali po 
priloženem receptu izdelati piškote za 
lačne ptice in jih obesiti na poljubno dre-
vo/grm na poti k Mariji Snežni. Izdelati 
je bilo potrebno tudi okrasek iz naravnih 
materialov, s katerimi smo izbranemu 
boru postopno nadeli praznično podobo. 
Sodelujoči so se podali na dva pohoda, 
na Tabor ter na krožno pot Goče – Cejsno 
brdo – Manče – Goče. Poskrbeli smo, da 
so se vsi, ki so izziv opravili, vsaj deset-
krat sprehodili po goški obvoznici. Ker je 
praznični december bogat z dobrotami, 
smo jih opomnili, naj si vsaj  enkrat na te-
den pripravijo zdrav energijski zajtrk, ki 
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je moral vsebovati sadje in med. Opraviti 
so morali dobro delo po lastni presoji ter 
med božičem in novim letom prešteti go-
ške zunanje jaslice. Pridružili pa smo se 
tudi vseslovenskemu projektu Šest milijo-
nov ladjic: spomin na preteklost in rešitev 
za prihodnost, katerega pobudnik je pro-
fesor zgodovine na Srednji ekonomski šoli 

Maribor in ustanovitelj humanitarnega 
društva UP-ornik Boris Krabonja. Akcija, 
katere cilj je izdelati šest milijonov papir-
natih ladjic, ki predstavljajo šest milijonov 
žrtev holokavsta, se je uradno začela 7. 
10. 2021 in bo trajala do 9. 5. 2022. Prejete 
ladjice bo KS Goče poslala članom društva 
Bumerang sreče, ki jih bodo nato dostavi-

li na Srednjo ekonomsko šolo Maribor. Iz 
vseh ustvarjenih ladjic bo prihodnje leto 
nastala posebna umetniška inštalacija 
Človek človeku. Za izdelovanje ladjic je 
primeren vsak odpadni papir, izdelujejo pa 
jih lahko vse generacije. Pohvala vsem, ki 
ste sprejeli in opravili decembrski izziv. 

Anja Godnič, Karla Ferjančič

Na Gočah smo se nasmejali Rudiju in palčici
V nedeljo, 26. decembra, smo na Gočah 
gostili gledališko predstavo Rudi in pra-
znične kremšnite. Otroke je v pravljični 
svet takoj popeljala palčica Božica, ki je v 
svoji pisarni urejala še zadnje podrobno-
sti s seznama prazničnih opravil. Pisma 
otrok so bila prebrana, darila zavita, sani 
podmazane in praznična obleka pripra-
vljena v omari. Božica je imela le še dve 
nalogi: obiskati devet jelenčkov, ki vlečejo 
praznične sani, ter dokončati čarobni prah 
za letenje. Najprej je preverila, ali so vsi 
jelenčki v dobri formi za polet okoli sve-
ta. Jelenčki z imeni Tresko, Plesač, Skakač, 
Hudko, Komet, Kupid, Plamenko in Bliskač 
so pridno  telovadili v Božičkovi telovadni-
ci. Le jelenčka Rudija ni bilo nikjer. Ko ga je 
Božica končno našla, ga skoraj ni prepo-
znala. Rudiju je namreč od preveč sladka-
rij in nič telovadbe zrasel velik trebuh. Le 
kako bi tak vlekel praznične sani? Božica 
je takoj začela s praznično intervencijo. 
Pri tem so ji priskočili na pomoč otroci in 

s skupnimi močmi pomagali Rudiju priti 
nazaj v formo. Prigode navihanega Rudija 
in iznajdljive palčice so nas nasmejale in 

nam popestrile decembrski večer.

Anja Godnič

Zunanje jaslice na Gočah
Krajevna skupnost Goče je že drugo leto 
zapored povabila sokrajane k postavi-
tvi zunanjih jaslic. V času, ki ga še vedno 
krojijo različne omejitve in negotovost, je 

toliko bolj pomembno, da poudarjamo vse 
dobro in prijetno. Tudi najlepšo podobo, ki 
jo ljudje nosimo v sebi: jaslice! Letos smo 
jih lahko na bolj vidnih in nekaterih zelo 

skritih kotičkih našli več kot 40. Številni 
sprehajalci so se lahko ustavili ob tradici-
onalnih jaslicah ter tistih bolj umetniških, 
izdelanih iz lesa, kamna, gline, keramike in 
papirja. Prepoznane in dobro sprejete so 
bile tudi izven lokalne skupnosti. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali, da smo skupaj 
obudili zgodbo, ki jo prinašajo jaslice.

Anja Godnič
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Zahvala gospe Rosani Harej
Tone Pavček je dejal: „Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.“

Delo patronažne sestre je del zdravstvene nege, ki se izvaja na terenu, najpogosteje v pacientovem domu in v lokalni skupnosti. 
Zajema delo z ljudmi v vseh starostnih obdobjih in tudi v različnih življenjskih situacijah. Ob staranju prebivalstva je seveda pri-
sotnih vse več kroničnih bolezni. Bolnišnice skrajšujejo ležalne dobe in hitreje odpuščajo paciente v domačo oskrbo. To delo mora 
imeti zaradi širine svojega delovanja številne kompetence. Poleg ustreznega medicinskega znanja tudi kompetence s področja 
psihologije in socialnega varstva, saj so patronažne sestre edine v verigi zdravstvenega varstva, ki redno vstopajo v naše domove, 
kjer lahko prve prepoznajo morebitne stiske in težave. To delo je medijsko žal pogosto prezrto. Tisti občani, ki živimo v oddaljenih 
predelih občine, pa lahko občutimo vsestransko pomembnost tega dela. 

Patronažno medicinsko sestro Rosano Harej, ki je v iztekajočem letu zapustila delo patronažne sestre na Gočah in v okoliških va-
seh, odlikuje izjemen čut za sočloveka, še posebej, če je ta ranljiv in si sam ne more pomagati. Posebej v času, ko se občani srečuje-
mo z velikimi težavami v delovanju ambulant družinske medicine, je predstavljala gospa Rosana nepogrešljivo vez z zdravstvenim 
sistemom. Ko je vstopala v naše domove, je izžarevala dobro voljo in pozitivno energijo, ki jo je prenašala na svojo okolico. Z neiz-
merno empatijo in tenkočutnostjo je obravnavala svoje paciente in tudi njihove družinske člane. Vse to smo lahko vedno zaznali ob 
njenih obiskih v naših domovih. Poleg tega pa gospa Rosana na lokalni ravni prizadevno deluje tudi na izobraževalnem področju in 
ozavešča občane, kako pomembna je skrb za lastno zdravje. 

Spoštovana Rosana! Hvala za vso neprecenljivo strokovno pomoč in za človeško toplino, ki ste jo prinašali v naše domove. Želimo 
vam veliko zdravja, radosti in zadovoljstva na novi službeni poti.

Krajani Goč

Leto 2021 - leto mnogih sprememb
Leto 2021 se je izteklo. Uspelo se nam je 
prebiti skozi navkljub okužbam, izolacijam 
in karantenam. 

To obdobje ni bilo enako kot ostala, saj 
smo učenci morali pokazati ogromno 
mero samodiscipline, odgovornosti in 
vztrajnosti. Brez teh vrlin bi zelo težko in 
manj uspešno opravili vse zadolžitve. 

Ocenjevanj smo bili vešči že iz prejšnjega 
leta, vendar se je tudi to nekoliko spreme-

nilo: bilo jih je več kot v letu 2020. 

Ko smo se vrnili s poletnih počitnic, se 
je populacija okuženih spet povečala. 
Izvedeli smo, da se bomo morali v šoli sa-
motestirati. Kljub strahu pred nečim no-
vim in nepoznanim smo pogumno sprejeli 
ukrepe in jih upoštevali po svojih najbolj-
ših močeh. Upoštevali jih bomo tudi v pri-
hodnje. 

Prilagajali pa se nismo samo učenci. 

Hvaležni smo tudi učiteljem in gospe rav-
nateljici, ki so nam v teh težkih in nepred-
vidljivih razmerah vseeno omogočili izlete 
in ekskurzije v živo. Bili so dobrodošla po-
pestritev običajnega dela.

Ne vemo, katera sprememba nas čaka v 
prihodnosti, a ni me strah, da česar koli ne 
bi zmogli.

Ivana Tomažič, učenka 9.c

V zimo odeta šola
Ker sneg noče k nam, si ga pričaramo kar 
sami. Pridno smo rezali, pridno smo lepili 
in naše šolske zgradbe odeli v pravcate 
praznične oprave.

V Vrhpolju smo učenci šoli nadeli prave 
škornje, ji okna okrasili s snegom, belimi 
smrekicami, jeleni in snežinkami ter šo-
larjem nadeli kape in šale. Kot pa se za 
veseli december spodobi, smo postavili 
tudi jelko z lučkami in okraski. Letos smo 
bili verjetno še posebej pridni, saj nam je 

sv. Miklavž prinesel še eno jelko, ki krasi 
zgornji hodnik.

Učenci smo v podaljšanem bivanju izdelali 
okraske za jelko, adventne venčke iz sla-
nega testa, snežinke in male smrekice. 

Učenci in učiteljice PŠ Vrhpolje
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Športni dan na snegu
Ker sneg noče k nam, gremo mi k njemu.  
Glede na to, da že tri zime nismo mogli 
na sankanje (zaradi ukrepov ali pa zaradi 
mile zime), smo te dni, ko je snežna odeja 
pokrila Črni Vrh, z velikim veseljem načr-
tovali zimski športni dan razredne sto-
pnje. 

Učiteljica Nadja nam je zaupala, da je nad 
učiteljicami najprej visela velika mera za-
skrbljenosti, saj večina učencev že dalj 
časa ni bila na sankanju ali pa sploh še ni-
koli. “Učiteljice smo opozarjale na primer-
na oblačila, obutev, rokavice, kape, šale, 
čelade, sanke v paru (da bi le vse šle na 
avtobus), nahrbtnike, teste, maske … Vse 
v skrbi, da ne bi kaj manjkalo. Ob prihodu 
na smučišče pa smo še naprej v skrbeh 
opozarjale: navzgor pri strani, ne prehitro 
navzdol, zavijaj z levo na levo in z desno 
na desno, ustavi se pravočasno … Vse v 
skrbi, da ne bi prihajalo do poškodb.”

Učenci 3. a in 3. b razreda smo se odpeljali 
na sankanje  v sredo, 15. 12. 2021. Ta dan 
smo vsi z nestrpnostjo čakali, saj se ne-
kateri med nami niso še nikoli sankali in že 
dolgo časa nismo bili na snegu. Oskrbnik 
na sankališču nas je že čakal in nam takoj 
povedal, kje se bomo sankali. Takoj smo 
se odpravili tja. Učiteljica nam je pokazala, 
kako se pravilno sanka. Ko smo se sami 
začeli spuščati, smo zelo uživali. Čas smo 
si vzeli tudi za delanje snežaka in izdelavo 
hišk iz snega. Seveda smo se vmes okrep-
čali z malico in pogreli s slastnim čajem. 
Športni dan se je prehitro končal. Bili smo 
tako utrujeni, da smo nekateri na avtobu-
su tudi zaspali.

Že naslednji dan, v četrtek, 16. 12. 2021, se 
je v Črni Vrh odpravilo vseh pet razredov 
podružnične šole Podnanos. Že cel teden 
prej, od trenutka, ko smo učenci izvedeli 

za program športnega dne, je bilo na šoli 
čutiti veselo pričakovanje, saj se večina 
učencev še nikoli ni udeležila športnega 
dne na snegu. Pot z avtobusom je mini-
la hitro in v dogovarjanju o tem, kaj vse 
bomo počeli na snegu. Na smučišču smo 
se razdelili po razredih in se zagnali vsak 
v svoj hrib, od koder smo se spuščali s 
sankami. Sneg je bil ravno pravšnji tudi za 
kepanje, snežake in gradnjo snežnih utrdb. 
Vmes smo se okrepčali z malico in ogreli 
s sladkim čajem. Zabava na snegu se je 
prehitro končala, pot domov pa je minila 
v dobrem vzdušju s skupinskim prepeva-
njem. Preživeli smo čudovit in sproščujoč 
športni dan.

V ponedeljek, 20. 12. 2021, pa smo na sneg 
odšli učenci četrtega in petega razreda 
matične šole kot tudi podružnična šola 
Goče. Zjutraj smo se na Gočah za trenutek 
kar zbali, da ne bodo šle sanke in vsi naši 

pripomočki na avtobus. Kmalu pa smo 
ugotovili, da je skrb odveč, saj so šofer in 
učitelja Anita in Robi poskrbeli za vse. Na 

Črnem Vrhu smo se preoblekli, si nadeli 
kape, čelade in rokavice in se po navodi-
lih učiteljev spustili po spodnjem hribu. 
Enkrat z enim sošolcem, drugič z drugim, 
spet tretjič sami ali pa kar po trebuhu. Idej 
nam ni zmanjkalo. Seveda brez kepanja, 
postavljanja igluja in gradnje skakalnice ni 
šlo. Pri malici smo se na toplem okrepčali 
tudi s sladkim čajem. Sledila je še zadnja 
urica uživanja na snegu. Domov smo se 
pripeljali utrujeni, a zadovoljni, da smo 
preživeli aktiven dan na snegu.

Učenci matične šole smo pri sankanju po-
kazali veliko mero zbranost in odgovor-
nost, da so se učiteljice le nekoliko spro-
stile in začelo se je pravo zimsko vzdušje. 
Sploh ni bilo važno, ali je pametno voziti 
kepe snega navzgor ali ne, važno je bilo le, 
da se je kaj dogajalo. Med dodatnimi igra-
mi je bilo skrivanje v igluju, valjenje zale-
denelih kep pa tudi samo ležanje v snegu. 
Ena sama sreča in smeh. Hoja navkreber 
je bila odlična kondicijska vaja, zlasti ti-
stim, ki so se spustili »po tadolgi« tudi do 
50-krat. Dobra volja se je nadaljevala tudi 
med potjo domov, ko smo učenci skupaj z 
učiteljicami prepevali sproščene sloven-
ske pop zimzelene melodije. 

Zimske radosti imajo prav poseben čar in 
zelo veseli smo, da je bila letošnja zima z 
njimi radodarna že v svojem prvem mese-
cu.

Učenke in učenci razredne stopnje
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Obisk španskih učiteljev
Na naši šoli smo v ponedeljek, 13. 12. 2021, 
gostili tri učitelje iz španske šole Colegio 
Montaigne-Jerez iz mesta Jerez de la 
Frontera v Andaluziji. Namen obiska je bila 
priprava programa za obisk skupine špan-

ski učencev v maju 2022. 

Pripravljenost za sodelovanje pri izvedbi 
dejavnosti za španske učence so izrazili 
številni učitelji naše šole. Španski učenci 
se bodo v manjših skupinah pomešali med 
naše učence in sodelovali pri nekaterih 
urah pri pouku in dejavnostih, ki bodo po-
tekale na šoli in izven nje.

Španski učitelji so se med obiskom naše 
šole pridružili tudi pouku pri urah fizike 
in izbirnega predmeta španščina. Zaradi 
velike želje naših učencev, da bi lahko ne-
koč obiskali špansko šolo, bomo poskusili 
pridobiti ustrezna finančna sredstva iz 
Evropske unije, pri tem pa nam bodo naši 
španski gosti pomagali s svojimi izkušnja-
mi.

Naše goste so toplo sprejeli tudi na osmici 
na Gradišču pri Vipavi. Skupaj pa smo se 
udeležili tudi degustacije vin in ogleda 
vinske kleti Posestva Burja.

Samo Jamšek

Obisk španskih učiteljev pri IP 
španščina
Pri pouku španščine so nas obiskali uči-

teljica in dva učitelja iz Španije. Pomešali 
so se med učenke in z njimi pričeli klepe-
tati. Nad odzivom učenk sem bila še sama 
presenečena, očitno jih je pritegnila in 
potegnila španska zgovornost in tempe-

ramentnost, saj so skoraj brez zadržkov, 
predvsem devetošolke, začele z njimi v 
živahen razgovor. Že čez nekaj trenutkov 
je bilo slišati predvsem smeh in klepe-
tanje. Sledilo je učenje plesa sevillanas, 
ki zelo spominja na bolj znani flamenko. 
Učiteljica Reyes je ob koncu ure pohvalila 
ples učenk, oba učitelja pa njihovo sode-
lovanje. 

Maruška Rojc, učiteljica španščine 

Vtisi nekaterih učenk ob obisku 
učiteljev iz Španije

“Srečanje z njimi je bilo čudovito. Že od 
malega sem si želela slišati, kako Španci 
govorijo in to sem tudi doživela. Tako lepo 
so govorili. Bili so sproščeni in lepo smo 
se sporazumevali. Bili so zelo zabavni in 
veliko smo se nasmejali. To je res bila ne-
pozabna izkušnja.” Maša

“V ponedeljek, 13. 12. 2021, so prišli na našo 
šolo trije španski učitelji. Carlos, Jose Juan 
in Reyes. Obisk je bil zelo zanimiv in nepo-
zaben. Učili smo se marsikaterih stvari, 
npr. španski ples sevillanas. Vesna je ple-
sala s Carlosom, ker je zmanjkalo deklet 
za ples. Z njimi smo se sporazumevale ve-
činoma v španščini, malo pa seveda tudi v 
angleščini. Izkušnja se nam je zdela zelo 
poučna in nadvse briljantna. Upamo, da se 
še ponovi.” Vesna, Lena, Julija in Zala

“Zelo mi je bilo všeč, ker sem utrdila bese-
dišče in izgovorjavo in ker sem se naučila 
plesati. Vesela sem, da sem imela prilo-
žnost spoznati Špance, oziroma učiteljico 
Reyes ter učitelja Carlosa in Juan Josefa. 
Bili so zelo prijazni in smešni. Reyes in 
Carlos sta zelo lepo plesala. Ugotovila 
sem tudi, da smo si s Španci zelo različni.” 
(anonimno)

“Prihod Špancev na našo šolo nas je zelo 
razveselil. Lahko bi se več pogovarjale, 
a smo v španščini začetnice. Kljub temi 
je bilo zanimivo in poučno.” Hanah, Lili in 
Tjaša

“Nismo razumele, kaj so nas spraševali, 
ker so to naši prvi meseci učenja španšči-
ne. Ko smo plesali, smo se zelo, zelo, zelo, 
zelo smejali, saj so ves čas ponavljali be-
sedo kruso (cruzo).” (anonimno)
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IZ ŠOLSKIH KLOPI, IZ DRUŠTEV

Čakajoč na dan, ko bomo vrata lahko spet na široko odprli 
V soboto, 11. 12. 2021, je na Škofijski gimna-
ziji Vipava potekal dan odprtih vrat (DOV). 
Zaradi ukrepov proti korona virusu se je 
odvijal na daljavo, šola je bila obiskoval-
cem predstavljena s pomočjo aplikacije 
Zoom. Vodila sva ga dijakinja in dijak iz 
drugega letnika gimnazije, Evelin Bajc in 
Jakob Lozej. Bila sva izredno vesela, da 
lahko tudi sama pripomoreva k sami izpe-
ljavi tako pomembnega šolskega dogodka 
(in da se nama je, poleg osnovnih šolskih 
in obšolskih obveznosti, dogajalo še nekaj 
bolj razburljivega). Pred samim DOV-jem 
sva imela mnogo priprav. Skupaj z orga-
nizatorko dneva, profesorico slovenščine 
Ireno Krapš Vodopivec, sva vadila scena-
rij in javno nastopanje. Poleg tega je bil 
posnet tudi predstavitveni video obhoda 
naših šolskih prostorov, ki je objavljen na 
naši šolski spletni strani. Vabljeni tudi vi k 
ogledu in podoživljanju naših dogodivščin 
na šoli!

Sam začetek predstavitve se je začel z 
nekaj težavami z internetno povezavo, 
vendar smo jo uspeli hitro ponovno vzpo-
staviti. Potem je predstavitev tekla kot 
po maslu. Šolski pevski zbor je odpel svoj 
uvod in sledili so napotki za obisk pouka. 
Gostje so namreč lahko poslušali potek 
le-tega pri dveh šolskih urah po svoji iz-
biri. Ob povratku so si ogledali posnetek 

obhoda po šoli, poslušali o dejavnostih in 
uspehu Škofijske gimnazije ter njenih po-
sameznikov. Nato so jih pozdravili še rav-
natelj Vladimir Anžel, podravnatelj Alojz 
Grahor, predsednik dijaške skupnosti Luka 
Štrukelj in naša svetovalna delavka Petra 
Rep. Dan odprtih vrat smo zaokrožili še s 
predstavitvijo dijaškega doma. 

Zahvale gredo vsem sodelujočim, ki so 
pomagali pri izpeljavi dneva, in obisko-
valcem, ki ste/so si vzeli čas za ogled! Že 
sedaj pa vse vabim tudi na informativna 
dneva 11. in 12. februarja. Kako bosta po-
tekala, bodo seveda odločale razmere, v 
katerih živimo.

Evelin Bajc

Vipavsko Planinsko društvo zadovoljno končuje lansko kaotično 
obdobje
V lanski sezoni smo v Planinskem društvu 
Vipava uspeli kljub epidemiji in nadvse 
zahtevnim razmeram izpeljati kar veliko 
aktivnosti tako na vodniškem kot tudi na 
alpinističnem področju. 

V alpinističnem odseku se je zaradi raz-
mer v oktobru leta 2020 alpinistična šola 
prekinila in se nato nadaljevala šele konec 
lanskega leta. Izvedli smo tudi šolo ple-
zanja, ki jo je spomladi uspešno zaključilo 
deset plezalcev in plezalk. Otroci so kljub 
epidemiji nadaljevali s plezanjem na ume-
tni plezalni steni v Kampu Tura ob usta-
ljenih terminih ter tudi ob lepih vikendih v 
času zime. 

Veliko se je dogajalo tudi v plezalnih sek-
torjih. Tako smo v sektorju Pikapolonica 
obnovili klopi in ograjo, ki stoji na varova-
lišču. Prenovo so doživele tudi alpinistič-
ne daljše smeri nad cerkvico sv. Miklava. 
Na novo je opremljen sektor nad Oltarjem 

(natančneje med Trikotom in Lusko), kjer 
vas bodo navduševale večraztežajne 
smeri. 

Na vodniškem področju smo uspeli izpe-
ljati kar lepo število izletov. Lansko leto 
smo si zadali, da zaradi zaprtja občinskih 
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IZ DRUŠTEV

meja začetni plan ustvarimo v domači 
občini. Tako smo bili do meseca maja na 
Kovku in Kraguljcu na robu nad Vipavsko 
dolino, opravili krožno pot mimo Sv. Pavla, 
Sv. Mihaela na Tabru in Marije Snežne na 
Obeluncu. V aprilu smo prečesali vse tri 
domače Ture, začenši na  Gradiški. V maju 
smo si na Nanosu ogledali vipavske lede-
nike in tako zaključili občinsko nabiranje 
kondicije. 

Sledili so hribi izven meja občine in tako 
smo od maja do julija osvojili Križno goro 
in Sveti Duh ter Ermanovec in Bevkov vrh 
v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju. 

Poletje smo začeli z vse težjimi vzponi, saj 
je poletna sezona rezervirana za najzah-
tevnejše ture. 

V dežju in megli smo odkrivali vojaške rove 
in ostaline pretekle zgodovine na Slatniku 
in Lajnarju nad Soriško planino. Na brez-
potne poti smo se podali po grebenu Krna, 
kjer smo osvojili Lopatnik in Krnčico. 

Avgusta sta sledila dva velikana – 
Mangart po Via Italiana in Montaž po 
Findeneggovem ozebniku. Septembra smo 

zakorakali v lažji svet in tako osvojili zelo 
lep, a malo obiskan Šober nad Rabljem. 
V jesenskem času smo raziskovali gore 
nad Rezijo in Karnijske Alpe. Spomine smo 
si risali na Skutniku in Monte Chiavalsu. 
Konec leta smo bili še na nekaj lahkih, a 
zanimivih in s snegom pobeljenih hribih.

Ko smo na Košutici nad Ljubeljem še opa-
zovali zadnje rumene macesne, nam barv 
jeseni ni bilo več dano občudovati na za-
dnjih dveh – Slivnici in Krimu. 

O letošnjem planu in načrtih pa v nasle-
dnjem Vipavskem glasu. 

Marko Puc

Pogled v vesolje

V času, ko so nas obiskovali dobri možje, 
smo v Društvu upokojencev Vipava orga-
nizirali predavanje Sonce in sončni sistem 
v sodelovanju z gostiteljema OŠ Draga 
Bajca Vipava in Astronomskim društvom 
Nanos. Jože Rutar nam je na zanimiv na-
čin predstavil pričakovane teme: Sonce in 
sončni sistem, lego Sonca v naši galaksiji, 
nastanek in zgradba Sonca, čas in hitrost 
gibanja planetov okrog svoje osi in okrog 
Sonca, sončni in lunin mrk, oddaljenost 
planetov od Sonca, sončeve pege, zakaj 
nastanejo, njihova velikost, ki je lahko 

večja od našega planeta, sončni mrk, ča-
ščenje boga Sonca pri različnih kulturah v 
starem veku.

Naštete teme in pojave so spremljale ču-
dovite fotografije.

Želeli smo si ogledati nebo tudi skozi tele-
skop, a nam vreme tega ni dopustilo. Zato 
smo tisto, kar bi lahko v živo videli na noč-
nem nebu, s pomočjo posebnega progra-
ma spremljali na platnu. Ali ste vedeli, da 
ima Luna hribovje tudi do 2000 m visoko 
ali da se ob prenosu izbruhov Sonca, tako 
imenovanih protuberancah, slišijo lepi 
zvoki?

Vesolje ima svoj red. Znanstveniki se tru-
dijo pridobiti iz vesolja čim več informacij, 
kar jim tudi uspeva. Mi pa premalo po-

skrbimo za svoj planet, da bi ga čim manj 
onesnaževali in s tem naredili veliko uslu-
go vesolju in posredno tudi sebi.

Nekatere naše upokojenke so pripeljale na 
predavanje svoje že šoloobvezne vnučke, 
ki so ga nemoteno spremljali slabi dve uri. 
To pomeni, da je bilo predavanje kvalite-
tno pripravljeno in zanimivo za vse gene-
racije.

Za naslednje leto, v kolikor nam bo situa-
cija dopuščala, bomo v septembru organi-
zirali piknik, na katerem si bomo ogledali 
nebo tudi skozi teleskop.

Za izvedbo predavanja se zahvaljujemo 
tako predavatelju Jožetu Rutarju kot naši 
gostiteljici OŠ Draga Bajca Vipava.

Predsednica DU Vipava Mirjam Graovac
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IZ DRUŠTEV

Za diabetiki je težko, a srčno leto 
V času, ko nam virus kroji življenje, pa če 
to hočemo ali ne, smo prav diabetiki tisti 
del populacije, ki mora z vso opreznostjo 
živeti in se braniti okužb, da ne bi bile uso-
dne. Kljub temu, da smo previdni, smo v 
zadnjih dveh letih pokopali kar veliko šte-
vilo naših članov, ki jim je jamo skopal prav 
virus. 

Odpovedali smo se družabnim srečanjem. 
Prilagodili smo vse nenujne sestanke 
na minimalno število članov. Vendar, da 
se ne bi preveč odtujili, smo v preteklem 
letu z vso previdnostjo organizirali nekaj 
srečanj. Piknik na prostem, izlet, posve-
čen Josipu Jurčiču, enodnevno kopanje v 
toplicah. Najbolj varno smo se počutili 
v bazenih hotela Bernardin v Portorožu. 
Vedno smo radi zahajali tja, ker je blizu, 
ker imajo velike bazene, ki nas navdajajo 
z občutkom varnosti in si prav zato lahko 
privoščimo „mehurček“, kot se temu reče. 
Seveda smo vsi lepo zaščiteni pred viru-
som, kar je pogoj za skupinsko potovanje z 
avtobusom. Sicer pa menda v morski vodi 
virus ni aktiven. Zato si popoldan vzame-
mo nekaj ur za kopanje. V dobri uri smo že 
v bazenih. 

Pred novim letom je v našem društvu na-

vada, da se v velikem številu srečamo na 
novoletni večerji. Da se poveselimo, tudi 
skromno obdarimo. Vsi se prisrčno poslo-
vimo od starega leta, si zaželimo pogum 
in zdravje za naprej. No, v tem času to ne 
bi bilo pametno, pravzaprav je tako dru-
ženje prepovedano. 

V vodstvu društva smo razmišljali, na ka-
kšen način osrečiti naše člane ob slovesu 
od starega leta, ki ga bi bilo sicer najbolje 
čim prej pozabiti. Dogovorili smo se, da si 
podarimo kopanje in vožnjo z avtobusom 
v Bernardin. Udeležilo se nas je 32 pogu-
mnih članov, ki nam druženje veliko po-
meni. Preživeli smo nepozabno popoldne 
z razkošno novoletno večerjo v vsem nam 
ljubi Taverni ob hotelu. Tam smo kot sta-
ri znanci vedno prisrčno sprejeti. Za našo 
skupino so posebej kuhali in nas razvajali, 
saj se poznamo že vrsto let, celo po ime-
nih. Čudovita kombinacija: kopanje plus 
večerja. 

Seveda smo imeli v načrtu še kratek spre-
hod po Kopru, kar nam je preprečil rahel 
dež, zato nam je bilo ljubo, ko nas je naš 
šofer Stojan Stopar peljal na panoramsko 
vožnjo po mestih vzdolž cele Obale, da 
smo si napasli oči v razkošni razsvetljavi 

in pozabili na virus, ki smo ga že do grla 
siti. S prisrčnim razpoloženjem smo na-
daljevali tudi v avtobusu. Prav je tako, saj 
smo predvsem prijatelji v dobrem in manj 
dobrem. 

Naj na koncu zaželim vsem našim članom 
in diabetikom, ki še oklevajo, da bi se nam 
pridružili, v novem letu 2022 zdravje, sre-
čo in veliko tistih dogodkov, ki nam življe-
nje naredijo lepo. 

Za UO Sonja Groznik 

Obiski članov ob novem letu
Star pregovor pravi: “V majhno hišico gre 
veliko prijateljev!”in tudi v Društvu invali-
dov Ajdovščina – Vipava se tega držimo. 
Zavedamo se, da nimamo na voljo veliko 
sredstev, vendar, kjer je volja je tudi moč 
in tako se vedno da kaj narediti. 

Tudi praznične obiske naših članov na 
terenu smo prilagodili epidemiji. Zahvala 
gre predvsem poverjenikom, ki vsako leto 
obiščejo naše člane, najstarejše pa raz-
veselijo z majhno pozornostjo. Tokrat so 
prejeli tudi Zbornik, ki smo ga izdali v po-
častitev 40. obletnice (1982-2022) nepre-
kinjenega delovanja društva in v katerem 
smo na kratko predstavili delo zadnjih 10 
let.

Iskrice v očeh in topel nasmeh, ko obiščeš 
člana na njegovem domu, ti povedo, kako 
je ta obisk poseben, kako se tega veselja 
ne da kupiti v nobeni še tako okrašeni tr-
govini. 

Zahvaljujemo se vsem, ki nas pokličete v 
pisarno, ko vam pošljemo voščilnico za 
osebni praznik, ko nam sporočite: “Veste, 
mi je telefon pocingljal, pa ne znam pre-
brati.” Ali ko nas samo pozdravite, ko hitite 
mimo pisarne  …

Prazniki naj bodo vedno veseli ob domači 
mizi, morda namenite samo pozdrav so-
sedu ali topel stisk roke v bolniški sobi. 
Vsem Vam in Vašim domačim želimo v 
letu 2022 veliko zdravja! 

Manica Jerkič, predsednica DI 
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IZ SOSEDNJE OBČINE

Aktivnosti operacije Po terasah in suhozidju
Občina Ajdovščina skupaj s partnerji KS 
Črniče in Društvom za ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine Aqua Turris z 
operacijo Po terasah in suhozidju skrbi za 
oživljanje in promocijo kulturne in narav-
ne dediščine, ki obsega terase in tudi gra-
dnjo suhozidij na območju LAS Vipavska 
dolina.

Operacija Po terasah in suhozidju obsega 
številne aktivnosti, nekatere med njimi so 
bile že izvedene, nekatere med njimi pa so 
še v izvajanju in bodo dokončane do konca 
januarja ozurina konca aprila 2022, ko je 
tudi uradni zaključek operacije.

V času med poletjem in jesenjo 2021 smo v 
sklopu šole suhozidja izvedli delavnice na 
temo obnove in urejanja suhozidnih gra-
denj. Na treh različnih lokacijah, točneje 
v Gojačah, v Vrtovinu ter v Črničah, smo s 
pomočjo »kamnitih bratov« pod vodstvom 
mojstra Borisa Čoka obnovili že načeta 
suhozidja. Delavnice so bile odlično obi-
skane, pridružilo so nam je tako lokalno 
prebivalstvo kot tudi mnogo predstav-
nikov ranljivih skupin, ki jih naša opera-
cija posebej nagovarja. Prisotni smo tako 
najprej z velikim zanimanjem poslušali 

mentorje, ko so nam razlagali o lastno-
stih suhozidnih struktur in o tem, kakšna 
je pravilna obnova, ki mora biti dolgoroč-
no naravnana. Mentorji so nam pojasnili 
osnove gradnje, razložili so nam, kako se 
izbere ustrezen kamen, kako se kamenje 
zlaga in vse, kar je s tem v zvezi pomemb-
no. Boris Čok nas je tudi poučil, čemu je 
tovrstna dediščina v preteklosti služila, 
zakaj in kako so ljudje na tak način nekoč 
zidali in jih vzpodbudil k ohranjanju dedi-
ščine tudi v prihodnje. Teoretičnemu delu 
je sledil bolj aktiven pristop. Udeleženci 
smo zavihali rokave, si nadeli zaščitne 
rokavice ter se lotili obnove posameznih 

suhih zidov. 

Naslednja aktivnost, ki je izrednega po-
mena tako za našo operacijo kot tudi za 
naše območje, je inventarizacija tera-
sirane krajine. Aktivnost vodi podjetje 
Lasscan d.o.o. iz Ljubljane pod vodstvom 
izr. prof. dr. Lucije Ažman Momirski, univ. 

dipl. inž. arh. Terenska dela, namenjena 
popisu teras, so potekala jeseni in pozimi, 
saj je prav takrat najbolj primeren čas za 
preučitev teras. Končni rezultat te aktiv-
nosti ne bo samo popis števila in poro-
čilo o stanju teras na področju Vrtovina, 
Gojač, Malovš in Črnič ter priprava smer-
nic razvoja terasirane krajine. Izjemno 
pomembno pa je predvsem dobiti bolj 

podroben pregled v terasirano krajino, 
prepoznati njen zgodovinski in aktualen 
pomen ter ozaveščanje o tem.

V okviru projekta bo tudi vzpostavljena 
in urejena nova turistična tematska pot 
suhozidja in terasirane krajine med za-
selkoma Slejki (Črniče) in Lozarji (Vrtovin) 
za izboljšanje ter razvoj podeželskega 
območja. Obstoječe poti bomo dopolni-
li in povezali v celoto v dolžini 3700 m. 
Obnovili bomo suhi zid v Vrtovinu, prav 
tako tudi manjši objekt info točke na za-
četku poti, uredili bomo počivališča, za-
menjali ograjo, sanirali korita in blatne 
odseke. Pot bo postala orodje razvoja LAS 
podeželskega območja ter komunikacij-
sko orodje, ki uporabnike informira, uči ter 
jih seznanja z ustreznim načinom gradnje 
suhozidja. Nova turistična ponudba z iz-
obraževalnimi elementi bo vsekakor po-
pestrila lokalno okolje in mu dala nov čar. 
S tem v zvezi bo vzpostavljeno tudi novo 
formalno pogodbeno partnerstvo lokal-
nih ponudnikov, ki bo obogatilo lokalne 
skupnosti in samo turistično destinacijo 
Vipavske doline.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine 
Ajdovščina 

Operacija »Po terasah in suhozidju« je sofinancirana 
s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014 – 2020 / Ukrep LEADER / podukrep 19.2
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Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
Občina Ajdovščina bo v začetku pri-
hajajočega novega leta 2022 začela z 
rekonstrukcijo Rustjeve hiše v centru 
Ajdovščine, kjer je nekdaj delovala slovi-
ta pekarna. V pritličju hiše na slabih 200 
m2 bodo vzpostavili Prostor doživetij 
pekarske in mlinarske tradicije, kjer bo 
bogata lokalna dediščina prezentirana in 
interpretirana za nadaljnji razvoj obmo-
čja. Prenova bo tudi vizualno odražala 
tradicijo lokalne dediščine pekarstva in 
mlinarstva. Investicija predstavlja ključ-
ni del operacije Prostor doživetij pekar-
ske in mlinarske tradicije, ki jo sofinan-
cirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. Partnerji operacije so poleg 
Občine Ajdovščina, tudi Ljudska univerza 
Ajdovščina, Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Ajdovščina, Pilonova galerija 
Ajdovščina ter Mlinotest d. d.

Prostor doživetij bo prispeval k ohranitvi, 
ovrednotenju, oživitvi in predstavitvi bo-
gatih tradicionalnih znanj pekarske in mli-
narske tradicije. Ustvarili bomo priložno-
sti za razvoj novih, inovativnih, privlačnih 
produktov in storitev. Našo ajdovsko 
tradicijo bomo tako vključili v sodobno 
podjetništvo in v oblikovanje nove, kako-
vostne turistične ponudbe ter posledično 
ustvarili nova delovna mesta. Oblikovali 
in izvajali bomo ustrezno promocijo in iz-
obraževanje o pekarski in mlinarski tradi-
ciji na območju občine in na območju LAS 
Vipavska dolina.

Oživitev vsebin v stari pekarni v Rustjevi 
hiši bo zaokrožila ponudbo Pilonove 
galerije in bo pripomogla k privlačno-
sti in oživljanju starega mestnega jedra 
Ajdovščine. Rustjeva hiša je umeščena 
neposredno ob nizu stavb, ki obkrožajo 
glavni mestni trg v Ajdovščini (Lavričev 

trg). Občina Ajdovščina je v prenovi pra-
zne Rustjeve hiše, ki je trenutno prepu-
ščena propadanju, prepoznala potencial 
za bogatitev in oživitev starega mestnega 
jedra Ajdovščine. 

Občina Ajdovščina, Oddelek za gospodarstvo in 
razvojne zadeve 

Obleka naredi človeka
Tekstilna industrija je druga največja one-
snaževalka sveta, tesno povezana z ‘zma-
govalko’ v tej neslavni kategoriji - naftno 
industrijo. V primerjavi z onesnaževanjem 
s plastiko je pri ravnanju s tekstilnimi od-
padki še manj rešitev, na globalni ravni se 
jih reciklira manj kot 1 % in priznajmo si – 
nimamo pojma, kaj narediti z oblačili, ki jih 
ne potrebujemo več. Tako na sistemski kot 
tudi osebni ravni. 

Ugotovitve projekta Obleka naredi člove-
ka kažejo, da je vsak od nas v letu 2019 v 
povprečju zavrgel 12,3 kg oblačil. Čeprav 
smo v teoriji seznanjeni s problematiko 
hitre mode, se to ne kaže v praksi. Le 0,62 
% oblačil kupimo iz druge roke, odsto-
tek izposoje pa sploh ni omembe vreden. 
Jasno je torej, da se moramo pri ponovni 
uporabi še bolj potruditi. Ampak kako?

Ključno je, da oblačilom čim bolj podalj-
šamo življenjsko dobo. Po nekaterih po-
datkih naj bi posamezen kos v povpre-
čju oblekli manj kot desetkrat. To nam 
bo šlo lažje od rok, če bomo posegali po 
kakovostnih kosih, po možnosti lokalne 
proizvodnje, ko lahko marsikje izkoristi-
mo priložnost popravila neposredno pri 
proizvajalcu. Da do poškodb sploh ne bi 
prihajalo, pa je pomembno, da za oblačila 
dobro skrbimo. Upoštevajmo navodila na 
etiketah, perimo ločeno po materialih ter 
zaprimo vse gumbe in zadrge. Pomagamo 
si lahko tudi z vrečkami za pranje občutlji-

vega perila in na ta način zmanjšamo tudi 
izpuste majhnih delcev plastike, ki se iz-
pirajo iz naših sintetičnih oblačil, v okolje.

Ko smo ravno pri sintetiki – ali ste vede-
li, da je proizvodnja poliestra za tekstil 
odgovorna za 700 milijonov ton izpustov 
CO2 – to je toliko, kot bi v zrak tega toplo-
grednega plina izpustilo 180 termoelek-
trarn ali celotna Mehika. Zato posegajmo 
po čim bolj naravnih materialih (bombaž, 
konoplja, lan, volna). A tudi tu moramo biti 
pazljivi, saj ni vse eko, kar je zeleno, zato 
zaupajmo okoljskim certifikatom, kot so 
EU Ecolabel oz. okoljska marjetica in GOTS 
ter posegajmo po pravičnotrgovinskih iz-
delkih. 

Največjo uslugo okolju in svoji denarnici 
pa bomo naredili, če posežemo po obla-
čilih iz druge roke. Ta si lahko izmenjamo 
v krogu bližnjih ali na organiziranih izme-
njavah oblačil, na voljo pa so tudi števil-
ne trgovine z oblačili iz druge roke, kjer 
je možen nakup po ugodni ceni. Seznam 
obojih boste našli na portalu Manj je več, 
kjer domuje tudi karta mojstrov s koristni-
mi informacijami o šiviljah in krojačih, ki 
izbrani kos iz druge roke lahko tudi prila-
godijo vašim željam.

Potrošniki danes kupimo za 60 % več 
oblačil kot pred petnajstimi leti, zato ne 
čudi, da se je količina tekstilnih odpadkov 
od leta 1960 povečala za več kot 800 %. 
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OZAVEŠČAMO

LEPO VABIMO NA INFORMATIVNA DNEVA  

NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA 

v petek, 11. februarja, ob 9.00 in 15.00 ter 
v soboto, 12. februarja, ob 9.00. 

 

Predstavitve programa gimnazija, šolskega utripa, obšolskih dejavnosti 
in življenja v dijaškem domu bodo potekale neposredno na daljavo prek 
aplikacije Zoom. Več informacij o poteku in povezavah za dostop bomo 
objavili v tednu pred informativnim dnevom na šolski spletni strani 
https://www.sgv.si/. Tam si lahko že zdaj v zavihku Dan odprtih vrat 
ogledate različne dejavnosti prek vstopnega portala. 

 

 
(https://www.sgv.si/dan-odprtih-vrat-2021/) 

 

VIPAVSKI GLAS
Ustanovitelj in založnik: KS Vipava
Uredniški odbor:
Nataša Nardin – odgovorna urednica, 
Luka Lango – urednik rubrike Izza ob-
činskih zidov, Barbara Repovš – ure-
dnica rubrik o turizmu, Peter Skapin 
– član.
Grafično oblikovanje naslovnice: 
Benjamin Boben
Fotografija na naslovnici: 
Natali Nardin Panič
Grafična priprava: Prograf, Vipava
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica
Naklada: 2100 izvodov
Vipavski glas brezplačno prejme vsa-
ko gospodinjstvo v Občini Vipava.
Kontakt: vipavski.glas@gmail.com 

Prav tako pa ne čudi, da je najpogostejše 
vprašanje ravno, kam z odsluženimi obla-
čili. Pri tem se ne zanašajmo le na humani-
tarne organizacije, ki se pogosto utapljajo 
v (neuporabnih) oblačilih. Poskusimo jih 
prodati, izmenjati ali donirati za prede-
lavo kreativnim ustvarjalcem. Predvsem 
v zimskem času imajo velike potrebe po 
hišnem tekstilu (brisače, rjuhe, odeje) 
zavetišča za živali, še več idej za končno 
postajo vaših oblačil, ki ne bo odlagališče 
ali sežigalnica, pa boste našli na spletnem 
mestu Obleka naredi človeka. 

Istoimenski projekt je plod združevanja 
treh organizacij, ki si že leta prizadevajo 
za okolju in ljudem prijazno modo. Ekologi 
brez meja, Pravična trgovina Slovenija in 
Focus, društvo za sonaraven razvoj so 
tudi pobudniki Dneva v rabljenih oblačilih, 
ki ga bomo tudi letos obeležili 23. aprila, 
a vabljeni k podpiranju trajnostnih tekstil-
nih praks prav vsak dan. 

Katja Sreš, Ekologi brez meja

20
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LEPO VABIMO NA INFORMATIVNA DNEVA  

NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA 

v petek, 11. februarja, ob 9.00 in 15.00 ter 
v soboto, 12. februarja, ob 9.00. 

 

Predstavitve programa gimnazija, šolskega utripa, obšolskih dejavnosti 
in življenja v dijaškem domu bodo potekale neposredno na daljavo prek 
aplikacije Zoom. Več informacij o poteku in povezavah za dostop bomo 
objavili v tednu pred informativnim dnevom na šolski spletni strani 
https://www.sgv.si/. Tam si lahko že zdaj v zavihku Dan odprtih vrat 
ogledate različne dejavnosti prek vstopnega portala. 

 

 
(https://www.sgv.si/dan-odprtih-vrat-2021/) 
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IZ SOSEDNJE OBČINE

gimnazija

ekonomski tehnik

programi strojništva:

- strojni tehnik

- strojni tehnik - PTI

- avtoserviser

- oblikovalec kovin

- pomočnik 

v tehnoloških 

procesih

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA

gimnazija
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VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA  

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca potekal 

 od ponedeljka, 14. 2. 2022, do petka, 18. 02. 2022.  
Obrazec – »Vloga za vpis za šolsko leto 2022/2023« bo dosegljiva na spletni strani www.mojedete.si 
teden dni pred datumom rednega vpisa. 
Zaradi slabe zdravstvene situacije oddajanje vlog letos osebno z vstopanjem v stavbe vrtca ne 
bo mogoče. Ustrezno izpolnjeno vlogo z vsemi podatki, kontakti lahko:  

1. pošljete po pošti na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 
Ajdovščina s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Budanje, Col, Vipava, Podnanos…). 
Vloga, poslana po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 18. 2. 
2022 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.  

2. prinesete in oddate v poštni nabiralnik pri vhodu v tri matične enote vrtca, vsak delavnik med 
7.00 in 15.00, v petek, 18. 2. 2022, do 12.00. 
V vrtcu na Ribniku bomo zbirali vloge za vrtce: Ribnik, Budanje, Col in Lokavec - le v kolikor 
bo v Lokavcu še možna uporaba šolskih prostorov. 
V vrtcu Ob Hublju bomo zbirali vloge za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski 
Križ. 
V vrtcu Vipava bomo zbirali vloge za vrtce: Vipava, Vrhpolje in Podnanos.  
Vloga, oddana v poštni nabiralnik vrtca, se bo štela za pravočasno, če bo oddana v nabiralnik 
vrtca do 18. 2. 2022 do 12:00 (zadnji prevzem).  

3. pošljete po elektronski pošti na naslednje naslove: vodja.ribnik@mojedete.si, 
vodja.hubelj@mojedete.si ali vodja.vipava@mojedete.si.  
Vloga, oddana po elektronski pošti na enega od navedenih naslovov, se bo štela za pravočasno, 
če bo oddana do 18. 2. 2022 do 23:59.  
 

V nabiralnike odložene vloge bomo dnevno prevzemali, tako kot tudi tiste, ki bodo prispele po pošti. 
Staršem bomo po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu 
vloge. 

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, vendar bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka: 
• spremembo enote vrtca, 
• zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek) 

ali 
• odložitev všolanja v prvi razred, 

obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec (dosegljiv na spletni strani), ki ga v enakem 
časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedene načine.  

Starši, ki ste oddajali vloge med letom, vendar zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli 
sprejeti, morate ponovno oddati novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati 
otroka v naš vrtec. 

    Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno. 

 

Uprava vrtca 

 

Enota Ribnik, Lokavec, Budanje, Col: vodja.ribnik@mojedete.si, 041 458 526 
 
Enota Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: vodja.hubelj@mojedete.si, 041 458 525 
 
Enota Vipava, Vrhpolje, Podnanos: vodja.vipava@mojedete.si, 041 458 527 
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Avtorica križanke: Natali Panič Nardin

VODORAVNO

4 | Viseča in koničasta ledena tvorba na 
robovih streh in v zaledenelih slapovih, nastala 
pri zmrzovanju kapljajoče vode.
9 | Priljubljena dejavnost na snegu.
11 | Potrebujemo jo pri kidanju snega.
12 | Najnižjo izmerimo pozimi.
13 | Tanka, ledena obloga, ki se naredi v mrazu 
na cestišču.

NAVPIČNO

1 | Pojav, ko se temperatura zniža pod 0° C 
in zemlja zmrzne.
2 | Gmota ledu, nekaj jih je na Nanosu.
3 | Uporabimo jo za obmetavanje.
5 | Priljubljen topel napitek iz čokolade.
6 | Mož iz snega.
7 | Vrhnje oblačilo, ki nas ščiti pred mrazom.
8 | Pokrivalo.
10 | Da nas ne zebe v roke, si nadenemo …

KRIŽANKA | ZIMA, ZIMA BELA
 
Vabljeni k odkrivanju gesel zimske križanke in k sodelovanju v nagradni igri, v kateri iščemo 
nagradno geslo, ki ga dobite tako, da premečete črke v obarvanih kvadratkih. Nagradno geslo 
pošljite do 10. februarja 2022 na elektronski naslov vipavski.glas.krizanka@gmail.com in se 
potegujte za nagrado, ki jo podarja podjetje Fama Vipava. Namignemo vam, da iščemo ime 
športa. Uspešno reševanje križanke!
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